
Aula 13 - África



África 
Principais temas 

e relações

Países multiculturais 
Fome/Miséria 
Guerras civis 

Fluxos de refugiados 
Deslocamentos internos 

Instabilidade 
Estados falidos 

Doenças

Economia

Meio ambiente

Perseguição 
religiosa

Perseguição étnica 
ou tribal

Perseguição política
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Menos frequentes no norte 

Países mais homogêneos em termos 
religiosos, culturais e ambientais.

Mais frequente na região  
subsaariana 

Países muito heterogêneos em termos 
religiosos, culturais e ambientais.
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Religião
• Norte (África Saariana) e costa oriental: 

maioria muçulmana sunita. 

• África subsaariana: grande diversidade. 
Maioria cristã (católicos e protestantes) ou 
animista (crenças nativas), minorias 
muçulmanas.



• Norte (África Saariana): menor diversidade. 
Presença basicamente de árabes e 
bérberes divididos em tribos (famílias) e 
subgrupos. 

• África subsaariana: grande diversidade 
étnica e cultural. Alguns países 
apresentam centenas de etnias e dezenas 
de idiomas.

Etnias e idiomas



Presença externa e colonial

• Antiguidade: região norte ligada ao mundo mediterrâneo, integrada às 
culturas europeias e do Oriente Médio. 

• Séc. VII d.C: expansão árabe-islâmica. Islamização homogeneizou 
parcialmente as culturas no norte. 

• Século XV d.C. em diante: presença de colonizadores europeus. 
Desestruturação das culturas locais, escravidão em grande escala.



• Desestruturou as sociedades locais. 

• Sécs XVI a XIX: mais de 11 milhões 
de africanos foram levados como 
escravos para as Américas.

Escravidão



• Implantação forçada de culturas e regimes políticos estrangeiros. 

• Fronteiras não levaram em conta as diferenças locais.

Colonização



• Colonização “congelou" os conflitos locais e a dinâmica das sociedades 
africanas. 

• Desenvolvimento autônomo foi negado aos povos africanos. 

• Independências (descolonização) ocorreram no período da Guerra Fria, 
levando a conflitos que somaram questões internas (políticas, religiosas, 
culturais e econômicas) ao quadro maior de disputa no mundo bipolar.

Colonização



• Países mais estáveis no sentido religioso, econômico ou cultural: menor 
quantidade de etnias, presença maciça de uma única religião (islamismo), 
economias ligadas à Europa e ocidente. 

• Fronteiras do colonialismo criaram Estados relativamente homogêneos. 

• Problemas tendem a ser políticos e não culturais. Ex: Primavera Árabe. 

• Não há registro de genocídios.

Norte da África



• Países instáveis: grande diversidade étnica, tribal e religiosa dentro dos 
mesmos países. Diversidade econômica e geográfica agrava o quadro e cria 
países com grandes diferenças internas e pouca identificação entre os vários 
grupos da população.  

• Além de países multiétnicos, uma mesma etnia pode estar em diversos 
países, fazendo com que os conflitos se tornem mais complexos. 

• Sociedades mais afetadas pela colonização e escravidão.

África subsaariana



• Sociedades mais afetadas pela colonização e escravidão. 

• Crises graves e genocídios são mais frequentes: soma de fatores religiosos, 
étnicos, políticos, econômicos e culturais cria quadros de enorme 
instabilidade. 

• Estados falidos não conseguem atender suas populações: graves falhas de 
infraestrutura e grande presença de epidemias e fome.

África subsaariana



• Transição cultural e geográfica norte x 
sul 

• Países mais pobres do continente. 

• Instabilidade e presença de grupos 
extremistas.

Sahel



• Países afetados temiam embargos 
caso a epidemia fosse notificada. 

• Resposta externa lenta. 

• Epidemia: soma de pobreza e falta de 
estrutura pode se transformar em um 
problema de grandes proporções.

Ebola

• Foco original: Libéria, Serra Leoa e 
Guiné.



• AIDS é considerada uma epidemia 
no continente. África concentra 2/3 
dos casos mundiais. 

• Guerras, falta de estrutura de saúde 
e prevenção, falta de campanhas 
educativas colaboram com o 
quadro.

AIDS/HIV



Extremismo religioso

• Aproveita-se das crises que abrem 
espaço para grupos violentos. 

• Norte: ações de grupos em países 
afetados pela Primavera Árabe. 

• África Subsaariana: mais intenso no 
Sahel e na Somália.



Boko Haram

• Grupos extremista muçulmano sunita. 

• Ações no norte da Nigéria e regiões 
vizinhas. 

• “Educação ocidental é pecado”, negam os 
valores estrangeiros. Defendem uma visão 
radical da religião como guia para a 
sociedade.



Direitos dos homossexuais

• Um entre muitos exemplos de violações de 
direitos. 

• No mapa, apenas os países em cinza 
aceitam homossexualidade. Nos outros há 
leis restritivas ou não há leis que protejam a 
parcela homossexual da população.



Violência sexual e contra crianças

• Uso de crianças em conflitos como soldados é comum. Além disso, os 
conflitos afetam as crianças diretamente e muitas são obrigadas a lutar para 
se defender. Impactos duram a vida toda. 

• Violência sexual é parte integrante dos conflitos, estupros são recorrentes, 
agravando ainda mais o quadro de doenças no continente.





Presença chinesa

• China: país que mais investe na África, 
aos poucos substituindo a presença 
europeia ou ocidental. 

• Investimentos em diversas áreas, 
destaque para energia, infraestrutura e 
produtos primários.


